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USNESENÍ  
 

z 16. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 10. 2015 v 16:00 na Obecním úřadě 
ve Velkém Březně. 

 
Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, 
Ladislav Boháč,  
 
 

156/2015  
Program jednání 16. schůze Rady obce Velké Březno 

Rada obce velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Různé 
4) Diskuze  

 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

157/2015 
Smlouva o výpůjčce části p.p.č 24/1 v k.ú Velké Březno 

Rada obce Velké Březno schvaluje uzavření smlouvy o výpůjče 400 m2 p.p.č 24/1v  k.ú. Velké 
Březno s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným 
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
158/2015 

Záměr výpůjčky části p. p. č. 24/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno schvaluje záměr výpůjčky 400 m2 p. p. č 24/1 v k. ú. Velké Březno 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
159/2015 

Záměr prodeje p. p. č. 179/1 v k. ú. Vítov 
Rada obce Velké Březno schvaluje záměr prodeje p. p. č 179/1 v k. ú. Vítov 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
160/2015 

Záměr prodeje části p. p. č. 176/35 v k. ú. Vítov 
Rada obce Velké Březno nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části p. p. č 
176/35 v k. ú. Vítov 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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161/2015 
Záměr pronájmu části p. p. č. 3/1 v k. ú. Vítov 

Rada obce Velké Březno neschvaluje záměr pronájmu části p. p. č 3/1 v k. ú. Vítov 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
162/2015 

Záměr pronájmu části p. p. č. 419 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno schvaluje záměr pronájmu části p. p. č 419 v k. ú. Valtířov nad Labem 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
163/2015 

Pronájem bytu …… Valtířov ……… 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje pronájem bytu …….., Valtířov……… na dobu určitou – 1 
roku……………………….. 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
164/2015 

Pronájem bytu ……………………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje pronájem bytu …………………., Velké 
Březno………………………………………………, Velké Březno 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

165/2015 
Pronájem bytu ………….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje pronájem bytu ……………..,Velké Březno, 

…………………………………………………, Velké Březno 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

166/2015 
Pronájem bytu ……………………., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje pronájem bytu ………………………..,Velké 

Březno…………………bytem …………………….., Velké Březno 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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167/2015 
Pronájem bytu ……………………., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje pronájem bytu ………………………..,Velké 

Březno…………………bytem …………………….., Velké Březno 
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

168/2015 
Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu ……… Valtířov……… 

Rada obce Velké Březno 
I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu …….Valtířov …, kterým 

se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje automatická 
prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu ……., Valtířov 
…….., vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
169/2015 

Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu ….., Valtířov ….. 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu ….., Valtířov …….., 
kterým se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje 
automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu 
….. Valtířov …… vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

 
170/2015 

Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu ………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu ……..,, Velké Březno, 
kterým se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje 
automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
………… Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 
 

171/2015 
Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu ……….., Velké Březno 

Rada obce Velké Březno 
I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu ……….., Velké Březno, 

kterým se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se zřizuje 
automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu …, 
Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
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172/2015 

Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu bytu ………, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy o pronájmu bytu ……………, Velké 
Březno, kterým se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2015 a kterým se 
zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu 
bytu ………., Velké Březno, vždy o 1 kalendářní rok. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 
 

173/2015 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kanalizační přípojka 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: Zbudování a 

provozování kanalizační přípojky na p. p p. č. 826/1 a 855/1 a 513/1 v k. ú. Velké 
Březno. Oprávnění ze služebnosti: ………………………………………………….., 
Velké Březno, 403 23, …………………………………………………………………, 
Velké Březno, PSČ 403 23 .............................. Slaný, PSČ 274 01 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

174/2015 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kanalizační přípojka 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: Zbudování a 

provozování kanalizační přípojky na p. p p. č. 848 v k. ú. Velké Březno. Oprávnění ze 
služebnosti: ………………………………., Velké Březno, 403 23 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

 
 

175/2015 
Rozpočtové opatření č. 4 

Rada obce Velké Březno doporučuje OZ schválit rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy. 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

176/2015 
Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno 

Rada obce Velké Březno 

I.   bere na vědomí předložený návrh 
II.   schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 Organizační řád Obecního úřadu Velké 

  Březno ve znění předloženém v důvodové zprávě. 
III. stanovuje celkový počet zaměstnanců obce zařazených do Obecního úřadu Velké 
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  Březno ve výši 22 z toho 7 dělníků 
IV. svěřuje tajemníkovi OÚ Velké Březno pravomoc uzavírat a ukončovat pracovní 

  nebo obdobný poměr se zaměstnanci obce nezařazenými do obecního úřadu a      
  stanovovat jim plat. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

177/2015 

Směrnice k odepisování majetku 

Rada obce Velké Březno schvaluje Směrnici rady obce č. 5/2015 Směrnice k odepisování 
majetku. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

178/2015 
Veřejnoprávní smlouva Roska Ústí nad Labem 

Rada obce Velké Březno  
I. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
s ROSKA Ústí nad Labem, regionální org. UNIE ROSKA v ČR, Sociální péče 2768/4, 
400 11 Ústí nad Labem, zastoupené předsedou organizace Ivanou Farkašovou. 
 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 
 

179/2015 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o volném užití autorského výtvarného díla – znaku a vlajky Obce 

Velké Březno z 16. 9. 2014 
Rada obce Velké Březno neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o volném užití autorského 
výtvarného díla – znaku a vlajky Obce Velké Březno z 16. 9. 2014. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

180/2015 
Odpisový plán PO MŠ Velké Březno 

Rada obce Velké Březno schvaluje odpisový plán PO MŠ Velké Březno pro rok 2015 ve výši     
57 806 Kč. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

181/2015 
VŘ výsadba stromů s následnou péčí v ulici Alej Sportovců 

Rada obce Velké Březno   

I. schvaluje výběr dodavatele výsadby stromů s následnou péčí v ulici Alej Sportovců, 
firmu HIT FLORA s. r. o., Vítězství 216, 405 02, Děčín, za cenu 114 200 Kč bez DPH. 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 



6 
 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

182/2015 
Dodatek č. 2 ke smlouvě  k SoD „Rekonstrukce chodníku Valtířov“ 

Rada obce Velké Březno 

I. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD „Rekonstrukce chodníku Valtířov“ s INSKY 
spol. s.r.o. Nový Svět 100, 400 07 Ústí n. Labem. Předmětem dodatku je doplnění 
předmětu díla a prodloužení doby dokončení díla do 31. 10. 2015. 

II. pověřuje starostu podpisem dodatku 
 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
183/2015 

Úhrada obědu dětí ze sociálně slabých rodin 
Předsedkyně sociální komise obce, paní Dvořanová přednesla návrh komise uhradit do konce 
tohoto roku obědy ve školní jídelně dvou dětem ze sociálně slabé rodiny. V rozpočtu jsou 
připraveny prostředky.  
Rada obce Velké Březno schvaluje úhradu obědů ve školní jídelně ZŠ Velké 
…………………………………………………., bytem ……………… Velké Březno. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 

 
 

184/2015 
 Požadavek na náhradu škody ze dne 11. 8. 2015  

Rada obce Velké Březno  

I. neschvaluje požadavek na náhradu škody ze dne 11. 8. 2015, při kterém došlo k průsaku 
ucpané kanalizace do sklepa soukromého vlastníka. Pojišťovna neshledala zanedbání 
povinností obce, z kterého by plynulo pojistné plnění. 

II. pověřuje právního zástupce obce vypracováním odpovědi. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
 

185/2015 
 VŘ pojištění majetku obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno  

I. schvaluje jako nejvhodnější nabídku služby „Pojištění majetku obce Velké Březno“ 
nabídku ČSOB Pojišťovny a.s., za cenu pojistného ve výši 194 428,- Kč 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro  0  hlasů proti 0  hlasů zdržel 
  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce                   místostarosta obce  
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